
      Na última sexta-feira (30) os empregados públicos da TCB participaram da 
Assembleia Geral com o SITTRATER-DF, sindicato representante da categoria, com o 
objetivo de avaliar a proposta do novo Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) com vigência a 
partir de 1º de maio de 2021 até 30 de abril de 2023.
 
   A diretoria da empresa entrou em tratativas com o Sindicato, demonstrando 
preocupação e zelo pela continuidade dos pagamentos dos benefícios decorrentes do 
até então ACT vigente, tais como vale e/ou tíquete alimentação e plano de saúde. A Lei 
Complementar nº 173/2020 impossibilitou a TCB de conceder reajuste salarial aos 
empregados públicos, neste momento.

  Após votação os empregados decidiram pela aprovação do novo Acordo Coletivo de 
Trabalho 2021-2023, devendo a negociação das cláusulas econômicas ser iniciada a 
partir de janeiro de 2022. O valor do plano de saúde sofrerá reajuste de repasse na 
coparticipação de R$52,00 para R$111,20, por empregado.

 Lamentamos a morte do Cobrador Edilcio 
de Oliveira, vítima da COVID-19.

 Que Deus conforte os familiares e amigos 
pela perda irreparável.

 A presidência da TCB encaminhou ofício para Secretaria de Estado de Saúde do 
Distrito Federal, solicitando informações sobre o calendário ou cronograma de 
vacinação dos rodoviários do transporte público do Distrito Federal.

  Em resposta a Secretaria de Saúde informou que por intermédio do Programa 
Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde (MS), órgãos responsáveis pelo 
cronograma tanto de Campanhas Nacionais, quanto das vacinas da rotina do 
Calendário Anual do Distrito Federal.

  A vacinação dos trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros 
encontra-se no grupo prioritário do MS, cabendo ao Comitê de Operacionalização da 
Campanha de Vacinação contra a COVID-19 atuar em conformidade com o cronograma 
e distribuição das vacinas.

    Lei na íntegra o Ofício nº 4321/2021 – SES/GAB, de 29 de abril de 2021:
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